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Landbrugsstyrelsen 

euogerhverv@lbst.dk 

 

Høringssvar vedr. ændringer til økologiloven, j.nr. 29-0162-000008 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give bemærkninger til udkast til lov om ændring 

af økologiloven.  

 

Fra autorisation til certificering 

Formålet med lovforslaget er dels at tilpasse økologiloven i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og 

mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007. 

Derfor foreslås at ophæve lovens bestemmelser om autorisation, for i stedet at anvende 

forordningens regler om certificering – suppleret med de bekendtgørelsesregler, som er 

nødvendige for anvendelsen af forordningen. L&F har ikke bemærkninger til dette. 

  

Hævet bødeniveau via ny sanktionspraksis 

Der foreslås gennemført en væsentlig, generel skærpelse af bødeniveauet for Landbrugsstyrelsens 

sager om overtrædelse af økologireglerne. Landbrug & Fødevarer er som udgangspunkt generelt 

skeptiske overfor bødestraf, og mener, at det er helt centralt, at kontrollen er baseret på vejledning 

og korrektion fremfor fejlfinding og sanktion. Vi noterer os, det er overladt til medlemsstaterne selv 

at fastsætte sanktionsniveau, blot de er præventive, effektive og proportionelle.  

 

Landbrug & Fødevarer ønsker ikke et hævet bødeniveau. Vi mener, at proportionalitetsprincippet 

indebærer, at den mindst muligt indgribende reaktion/sanktion (fx opfordringer/indskærpelser) i 

videst muligt omfang skal anvendes. En afslutning af en sag med en vejledning eller en opfordring 

fordrer desuden til dialog, hvilket også er ministeriets egen målsætning, jf. kontrolstrategien. Miljø- 

og Fødevareministeriet har således selv i sin kontrolstrategi et hovedindsatspunkt (nr. 4) om, at 

virksomheden skal have en målrettet kontrol og vejledning baseret på dialog, ansvar og tillid med 

fokus på vilje-evne-princippet.[1] Det er derfor væsentligt at understrege, at der skal være plads til 

en konkret helhedsvurdering af forholdet, hvor evt. formildende omstændigheder, vilje/evne mv. 

inddrages, og det bør ikke være for fast, hvornår man skrider til en egentlig bødesag.  

 

Genomlægning af dyr som konsekvens af overtrædelse 

Landbrugsstyrelsen har opgjort, at der er 46 overtrædelsesforhold der kan give en bøde. I nogle 

tilfælde følges en bøde af et krav om genomlægning. Landbrugsstyrelsen sætter som eksempel, at 

et dyr skal genomlægges, hvis det i en periode ikke har haft tilstrækkeligt frisk drikkevand. 

 

Landbrug & Fødevarer mener som udgangspunkt, at krav om genomlægning primært bør 

anvendes for at sikre, at der ikke er spor af uønskede produkter (bekæmpelsesmidler, medicin og 

foder) i slutproduktet. Hvis et dyr i en periode ikke har haft tilstrækkeligt frisk drikkevand, bør der 

 
[1] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Den_faelles_kontrolstrategi.pdf 
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således som udgangspunkt alene gives en bøde. Krav om genomlægning bør dog også kunne 

kræves ved sværere dyreværnsforhold. 

 

Udveksling af oplysninger mellem myndigheder 

Landbrugsstyrelsen skriver, at det er af stor betydning, at der som grundlag for en effektiv 

risikobaseret kontrol kan fremskaffes tilstrækkelige oplysninger. Der foreslås derfor en ny mulighed 

for at indhente oplysninger hos andre myndigheder for dermed at kunne danne en bedre 

risikovurdering for at planlægge den fremtidige kontrol (hhv. fysisk eller administrativ kontrol).  

 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at indførelsen af øgede muligheder for udveksling af 

oplysninger styrelser/offentlige myndigheder imellem bl.a. sker for bedre at kunne planlægge og 

gennemføre fysisk eller administrativ kontrol på en måde, hvor man danner sig et samlet overblik/ 

udarbejder en samlet risikovurdering, hvor oplysninger fra andre styrelser indgår. Primært 

oplysningsudveksling mellem Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen. 

  

Der henvises i lovbemærkningerne bl.a. til, at offentlige data i højere grad skal deles og genbruges 

for at kunne skabe en mere overskuelig og sammenhængende offentlig sektor. Landbrug & 

Fødevarer er enige i, at digitalisering og ny teknologi skal være med til at sikre, at den offentlige 

sektor kan levere en moderne og tidssvarende service, der lever op til borgernes og 

virksomhedernes forventninger om effektiv og sammenhængende service af højt niveau. Det er 

imidlertid afgørende for os, at det sker under behørig iagttagelse af vores medlemmers 

retssikkerhed og at vores medlemmer rent faktisk vil opleve udnyttelse af digitalisering og ny 

teknologi som en fordel. Noget der kan være med til at afhjælpe administrativt bøvl, noget som er 

en fordel for vores producenter. 

 

Udveksling af oplysninger skal derfor være ”i det omfang, det er nødvendigt for styrelsernes 

opgavevaretagelse”. Landbrug & Fødevarer støtter forslaget, men det er afgørende for L&F, at en 

øget indhentning og udveksling af oplysninger ikke fører til et øget kontroltryk hos vores 

medlemmer.   

 

Det Økologiske Fødevareråd 

Landbrugsstyrelsen foreslår at ændre bestemmelsen i økologiloven om Det Økologiske 

Fødevareråd. Baggrunden herfor er, at erfaringen med arbejdet med Det Økologiske Fødevareråd 

har vist, at der er behov for øget fleksibilitet, og at reguleringen af økologiområdet er så kompleks, 

at Rådet ikke i alle situationer er det mest egnede forum til at rådgive ministeren. Derfor foreslås i 

stedet, at ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan nedsætte rådgivende udvalg, der skal 

følge udviklingen i økologisektoren og rådgive ministeren. Landbrug og Fødevarer støtter denne 

ændring, idet der med andre udvalg forventes at kunne opnås en bedre dynamik og mere 

funktionelle fora. 
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